
ПРОЕКТ 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання Вченої ради 

від 29 листопада 2012 року 
Вручення: 
 атестата доцента кафедри англійської філології – Троць Олені 

Володимирівні, кандидату філологічних наук; 
 диплома кандидата педагогічних наук – Линьовій Ірині Олексіївні. 
 

1. Звіт про діяльність кафедри історії України. 
Доповідач: Арсен Леонідович Зінченко 
 

2. Інформація про підготовку до вступної кампанії –2013. 
Доповідач: Олексій Борисович Жильцов 
 

3. Балотування щодо присвоєння вченого звання доцента кафедри 
іноземних мов та методик їх навчання – Котенко Ользі Володимирівні, 
кандидату педагогічних наук. 

Доповідач: Віктор Іванович Юрченко 
 

4. Звіт про діяльність спеціалізованої вченої ради К 26.133.01. 
Доповідач: Марія Василівна Братко   
 

5. Внесення змін і доповнень до Положення про присвоєння вченого 
звання «Почесний професор Київського університету імені Бориса 
Грінченка». 

Доповідач: Людмила Леонідівна Хоружа  
6. Про присвоєння звань: 
 “Почесний професор Київського університету імені Бориса 

Грінченка”, Гаврилишину Богдану Дмитровичу, доктору економіки та 
суспільних наук, іноземному члену  НАН України,  дійсному члену 
Римського клубу,  громадському діячеві; 

 “Почесний доктор Київського університету імені Бориса Грінченка”, 
Карлу Хольтцу, доктору соціальних наук, професору 
Гейдельберзького університету освіти (Німеччина). 

 “Почесний доктор Київського університету імені Бориса Грінченка” 
Маршалу Крістенсену, доктору історичних наук, члену Ради 
директорів Міжнародної організації Co-Serve International. 
     Доповідач: Віктор Олександрович Огнев’юк  

 
7.  Інформація про нагородження Медаллю Бориса Грінченка: 

 Кондратенко Ганни Григорівни, заступника директора з науково-
педагогічної та соціально-гуманітарної роботи Інституту мистецтв, 
кандидата педагогічних наук; 



 Якобчука Зіновія Петровича, директора спортивного комплексу; 
 Волошук Лариси Валентинівни, заступника директора з науково-

педагогічної та соціально-гуманітарної роботи Гуманітарного 
інституту, кандидата філологічних наук, доцента; 

 Линьова Костянтина Олександровича, директора Інституту 
суспільства, кандидата наук з державного управління, доцента. 

нагрудним знаком “За служіння Університету”: 
 Лазарєва Бориса Федоровича, викладача циклової комісії 

фізичного виховання Університетського коледжу; 
 Лободу Ольгу Володимирівну, керівника відділу виховних 

технологій Педагогічного інституту; 
 Буренко Валентину Миколаївну, завідувача кафедри методики 

мов і літератур Інституту післядипломної педагогічної освіти, 
кандидата педагогічних наук, доцента; 

 Порошину Валентину Дмитрівну, старшого викладача кафедри 
романо-германських та східних мов Гуманітарного інституту. 

 
Доповідач: Віктор Олександрович Огнев’юк  
 

8. Затвердження теми докторської дисертації Овчаренко Наталії 
Анатоліївни «Система вокально-методичної підготовки майбутнього 
вчителя музичного мистецтва» з наукової спеціальності 13.00.04 – 
теорія і методика професійної освіти. (платна послуга). 

Доповідач: Наталія Анатоліївна Овчаренко 
 

9. Затвердження тем кандидатських досліджень  
з наукової спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти  

 Брюханової Галини В’ячеславівни «Професійна підготовка майбутніх 
фахівців з дизайну друкованої продукції в Україні (60-ті роки ХХ - 
початку ХХІ ст.) на здобуття наукового ступеня кандидата 
педагогічних наук. Науковий керівник: Гуржій А. М., д.тех.н., проф., 
дійсний член НАПН України. 

Доповідач: Світлана Олександрівна Сисоєва 
з наукової спеціальності 10.01.06 – теорія літератури 

 Малахової Олени Олександрівни «Естетичний код сучасної пісенної 
лірики (кінець ХХ – початок ХХІ століть) на здобуття наукового 
ступеня кандидата філологічних наук.  
Науковий керівник: Васьків М.С., д.філол.н., професор. 

Доповідач: Ярослав Олексійович Поліщук 
 

10.  Затвердження наукових керівників аспірантам першого року навчання. 
Доповідач: Людмила Леонідівна Хоружа 
 



11. Про зміну наукового керівника Опришко Тетяні Сергіївні, аспірантці 
третього року навчання кафедри української літератури, 
компаративістики і соціальних комунікацій Гуманітарного інституту 
(наукова спеціальність 10.01.01– українська література). 

Доповідач: Людмила Леонідівна Хоружа 
 

12.  Інформація про призначення іменної стипендії Бориса Грінченка. 
Доповідач: Олексій Борисович Жильцов 

 
13.  Інформація про відкриття нового фахового видання (збірника 

наукових праць) "Studia Philologica" (головний редактор –  Ізабелла 
Рафаїлівна Буніятова, доктор філологічних наук, професор). 

Доповідач: Людмила Леонідівна Хоружа 
 
14.  Інформація про зміни у складі редакційної колегії: наукового збірника 

“Педагогічний процес: теорія і практика”; наукового журналу  
“Неперервна професійна освіта: теорія і практика”. 

Доповідач: Світлана Олександрівна Сисоєва 
 
15.  Схвалення до друку рукописів: 
 монографії кандидата історичних наук Саган Г. В. «Югослов’яни у 

ХХ столітті: громадські та культурні зв’язки з Україною». 
Рецензенти: О. М.Майборода, доктор історичних наук, професор, 
заступник директора з наукової роботи Інституту політичних і 
етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України;                     
О. В. Павлюченко, доктор історичних наук, провідний науковий 
співробітник Інституту української археографії та джерелознавства 
імені М. С.Грушевського НАН України; Г. М.Надтока, доктор 
історичних наук, професор завідувач кафедри всесвітньої історії 
Київського університету імені Бориса Грінченка. 

Доповідач: Фелікс Львович Левітас  
 рукопису навчального посібника для студентів магістратури 

«Психолого-педагогічні основи навчання математики у початковій 
школі» (Автор: О. Я. Митник, д.пед.н., доц.). Рецензенти: Г. О. Балл,                   
д. психол. н., проф., член-кор. НАПН України, завідувач лабораторії 
методології і теорії психології Г. С. Костюка; Н.В. Гузій, д.пед.н., 
проф., завідувач кафедри педагогічної творчості НПУ імені М. П. 
Драгоманова; В. І. Бондар, д.пед.н., проф.., дійсний член НАПН 
України, директор Інституту педагогіки і психології НПУ ім.. М,П, 
Драгоманова. 

Доповідач: Олексій Борисович Жильцов 
 рукопису хрестоматії «Освітологія» для студентів вищих 

навчальних закладів (укладачі: В. О. Огнев’юк, д. філософ. н., проф., 
акад. НАПН України; С. О. Сисоєва, д. пед. н., проф., член-кор. 
НАПН України). Рецензенти: В. Г. Кремень, д. філософ. н., проф., 



дійсний член НАН та НАПН України, президент НАПН України;  
В. І. Луговий, д. пед. н., проф., дійсний член НАПН України, перший 
віце-президент НАПН України; О. В.Сухомлинська, д. пед. н., проф., 
дійсний член НАПН України. 

     Доповідач: Світлана Олександрівна Сисоєва 
 

16. Схвалення проектів: Положення про науково-методичний центр 
тележурналістики; Положення науково-методичний центр практичної 
підготовки студентів спеціальностей «Дошкільна освіта» та 
«Початкова освіта»; Положення науково-дослідну лабораторію 
літературознавства; Положення про науково-методичний центр 
інформаційно-рекламної та профорієнтаційної діяльності. 

Доповідач: Юлія Олександрівна Даценко  
 

17. Схвалення нової редакції Положення про заохочувальні відзнаки 
Київського університету імені  Бориса Грінченка. 

Доповідач  Юлія Олександрівна Даценко 


